В і с т і Української Католицької Парохії Святої Покрови
St. Mary’s Church Bulletin
40 Notre Dame Ave., Sudbury On, P3C 5K2
Parish Tel.675-8244www.saintmarysudbury.com
Email: stmaryssudbury@yahoo.ca
Pastor: Fr. Petro (Peter)Bodnar
DIVINE LITURGY:
SUNDAY: 9:00 a.m. (Ukrainian)
SATURDAY : 4 pm SUNDAY 10:30 a.m. (English)
Confession:
Baptisms & Marriages:
Visitations & Anointing of the Sick:

Before Divine Liturgies 9:00 am and 10:30 am on Sundays or anytime upon request.
By prior arrangement (at least 1 year before the marriage date), through the parish office.
Please notify the office if a member of your family is in need of a visit.

June 15, 2013 - Всіх Святих– All Saints
Epistle: Heb 11:33-12:2

see explanation on page 532

Gospel: Matthew 10:32-33, 37-38

see explanation on page 30

Propers for the Divine Liturgy: Tone 8 on page 357 & 576

Heavenly King, Advocate, Spirit of Truth, Who are everywhere present and fill all things, Treasury of Blessings,
Bestower of Life, come and dwell within us; cleanse us of all that defiles us, and, O Good One, save our souls.

Monday –
Tuesday WednesdayThursday –
Friday –
Saturday-

6:00 pm
10:00 am
9:30 am
9:30 am
6:00 pm
6:00 pm
4:00 pm

Prayer Intentions
Divine Liturgy
For health and salvation of Audrey LaRouche by Jessica Brian
+Christine Wadge – Brian & Diane McDonald
Feast of the Holy Eucharist
Feast of the Holy Eucharist
Moleben in honor of Christ the Lover of Mankind
Divine Liturgy

THE FEAST OF ALL THE SAINTS
The first Sunday after Pentecost is dedicated to the commemoration of all the saints. Sanctity is the work of the
Holy Spirit; all Christian holiness is a fruit of Pentecost. There is therefore a logical link between today's feast and
that of last Sunday. At the liturgy a portion of the epistle to the Hebrews (11. 33-12.2) is read which evokes the
sufferings of the 'cloud of witnesses', that is to say the prophets, the martyrs, the righteous, those who were stoned,
put to the sword, or tortured, 'of whom the world was not worthy'. We know this passage well, for the Church has
already given it to us to hear twice during the liturgical year: first on the Sunday before Christmas, then on the first
Sunday of Great Lent. It seems that the Church, in calling our attention to this text before the Nativity, before
Easter, and immediately after Pentecost, wants to emphasize that we draw near to these great mysteries 'catholicly',
surrounded by the saints and helped by their prayers; she wishes above all to tell us that saintliness is not an
abnormal or exceptional state: that, on the contrary it is the normal flowering of every Christian life. The call to
holiness is addressed to each one of us.
The gospel for the liturgy (Matt. 10. 32-33, 37-38, 19. 27-30) is a selection of the sayings of Our Lord which relate
to the actual conditions of holiness: 'He that loveth father or mother more than me is not worthy of me .... And he
that taketh not his cross, and followeth after me, is not worthy of me .... Everyone that hath forsaken houses, or
brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an
hundredfold and shall inherit everlasting life'. Once again, our Lord brings us into the presence of his Cross and the
personal renunciations that it involves. There is, however, a great difference between the way we read these words
today and the way we read them (or similar texts) during the preceding months: read after Pentecost, this invitation
to sacrifice is now clothed in fire, in the light and power of the Holy Spirit. The apostles did really follow their
master on his painful road until after the of the Paraclete; the saints, whose collective feast we celebrate today,
only carried the cross when they were under the inspiration of the Spirit. The cross that Jesus sets before our eyes,
this first Sunday after Pentecost, is a cross of fire — the fire of the Spirit descending on the disciples.
DEVOTION To CHRIST The LOVER of MANKIND – every Friday at 6:00 pm Moleben in honor of Christ
the Lover of Mankind. All are invited to come!
FEAST OF THE HOLY EUCHARIST – will be celebrated on Thursday at 9:30 am and 6:00 pm.

St. Mary's Men's Club
10th Annual Golf Tournament
Sunday July 13, 2014
Four Person Scramble Draw, (Male & Female) Cost $50.00 per person
9 holes of golf, steak BBQ dinner in the Church Hall and prizes BBQ Steak Dinner only - $20.00
Contact Lou Bukatowicz 705 (522-9056) Deadline to register July 5th , 2014

MAY FINANCES: Sunday Collection: $5,079.30, Votive candles: $291.75
LARGE: Mr.& Mrs. K. Stonley $400.00; Melissa Stonley & Tom Yeo $100.00; Mrs. E. Durkac $100.00;
Mr. P. Samborski $100.00; Pat Kindrachuk $100.00; Mr. Wargaty $100.00;
Mr. & Mrs. B. Peca $100.00; Nasha Rodyna $500.00.

Thank you very much for your generosity!
Жертводавцям слкадаємо щиру подяку
Неділя всіх святих
Тиждень тому ми відсвяткували перше Зіслання Святого Духа, завдяки якому утворилася Церква, а
сьогодні святкуємо перші плоди цього дару Святого Духа, вшановуючи пам’ять всіх святих.
«Вдивляймося пильно в Ісуса... маючи навколо себе таку велику хмару свідків» (див. Євр. 12, 1 – 2),
тобто всіх тих, які прийшли до Нього перед нами, особливо молімося до них цими днями. Тоді як
ми ще поневіряємося між життям і смертю, вони вже, врешті, живі. Від них можемо навчитися, чим
є спільність усіх святих.
Спільність усіх святих, тобто «причастя Святого Духа» (2 Кор. 13, 13) – це не абстракція і не
сентиментальна мрія. Це незбагненне диво, присутнє в нашому житті вже тепер. І не лише тому, що
ті святі, які огортають нас своєю присутністю, вже всією своєю істотою перебувають у спільності з
трисвятим Богом, але й тому, що ми вже святі через хрещення Святим Духом, хоча правда, що ми
ще не є святими вповні. Ті, що були перед нами, ликують, сповнюються радістю та подякою, бо та
спільність, яку вони переживають, є спільністю, якою живе сам Бог. Наш живий і правдивий Бог є
повнотою життя. Він єдиний у спільності Отця, Сина і Святого Духа. Саме ця спільність, що
ллється через край, дає нам життя, і цим життям у спільності ми можемо жити вже тепер.
Нехай кожен із нас спробує внутрішньо змовкнути і прислухатися до того, хто перебуває в нас. У
нас живе Пресвята Тройця. Це і є та нова дійсність, яку приносить нам християнство. Отець
постійно дає нам життя у своєму Сині, Котрий бере на себе нашу людську природу. Отець огортає
нас ніжністю Святого Духа, Який єднає нас з Ісусом. Коли ми в покорі та з довірою перебуваємо
біля Отця, синівський дух учить нас жити тією незбагненною Божою спільністю.
Це так просто. Бог простий, тоді як ми вигадуємо різні ускладнення, а вони лише несуть у собі
смерть. У Бозі жодна особа не належить сама собі. Отець не належить собі. Він існує не для себе.
Син називає Його «Отче!» (Мт. 11, 25) і передає це ім’я нам. Він є Отцем усією своєю істотою, і
лише Отцем. Його Син є лише Сином, Він існує не сам для себе, а весь походить від Отця і
спрямований до Отця. Так само Дух, що від Отця ісходить і перебуває на Сині: ми маємо в своїй
убогій людській мові лише два слова, дві загальні назви, щоб означити Його, подих Отчого Слова
та сяйво світла. У Бозі ніхто не існує для себе самого. Кожен дає себе, жертвує себе иншому. «Бог –
любов» (1 Йо. 4, 8), бо Він – «спільність» (1 Йо. 1, 3;).
То ж можемо зрозуміти, що будучи створеними «на Божий образ» (Бут. 1, 27), ми покликані саме
до тієї спільности. В цьому – наше глибинне бажання: бути любленими й любити. Проте ми такі
тверді, тяжкі, темні: звичайно, кожен хоче існувати для себе! Нічого й дивуватися, що наше
бажання вдаряється об бажання инших, а на землі панує пекло! І навпаки, ми стаємо живими
особами, «на образ» (Бут. 1, 27) і вже тепер «на подобу» (Бут. 5, 1) Божу, якщо слухаємо
улюбленого Сина, Який навчає нас про Отця та дає нам життя у Святому Дусі.
Ісус не належить сам собі. Він узяв на себе наше людське життя і зійшов аж до смерти не заради
себе. Він прийшов і продовжує приходити для кожного з нас і для всіх. Віддаючи своє життя, Він
зсилає нам свого Духа животворного, аби створити нас наново у спільності. Щоб кожна людина і
кожна спільнота – подружжя, сім’я і ціле людство від Адама і до останньої людини – жили, врешті,
в тому блаженному єднанні, де ніхто не залишається невизнаним, де кожен існує лише для иншого
та з иншим. Ось у чому полягає та «свобода Божих дітей» (див. Гал. 5, 13-14), до якої ми покликані
і яку палко бажає реалізувати в нас спільність Святого Духа.
Ми зібралися сьогодні тут, аби звершувати Євхаристію саме тому, що Євхаристія – це велике
таїнство спільности, причастя. То ж нам треба залишити всі наші чвари, а вони завжди є між нами, і

навернути свої серця до тієї спільности, яка дається нам. «Майте на увазі користь не власну, а
радше инших» (Флп. 2, 4). «Вважайте в покорі один одного за більшого від себе» (див. Флп. 2, 3),
наслідуючи приклад Христа Ісуса, Який став останнім серед усіх настільки, що ніхто не може
відібрати в Нього цього останнього місця. Ісус став слугою кожного, кожної з нас, бо Він усіх нас
любить.
Ось що ми отримуємо в дар у Євхаристії, в якій нам дано бути причасниками Божої спільности,
довершеної у животворному хресті, через який кожна людина люблена найвищою любов’ю. У
сьогоднішньому Євангелії Ісус каже, хоч і знає, що цим може вразити нас, що кожен з нас, якщо
хоче «жити», має покинути щось або когось, тобто «себе самого» (Мт. 16, 24), щоби дати, врешті,
життя, жити у спільноті, служити.
Таким чином, Церква, якою є ми, стає святою, з покорою вміщаючи в собі ту Божу спільність,
присутню серед людей, за умови, що ми настільки «закорінені й утверджені у любові» Христа (Еф.
3, 17), що живемо, як і Він, для инших. То ж просімо всі разом Святого Духа, щоб поворушив нас,
очистив і навчив нас жити у спільності й у любові. Жан Корбон, Це називається світанком, Львів,
Свічадо 2007
МОЛЕБЕН ДО ХРИСТА ЧОЛОВІКОЛЮБЦЯ – в кожну п`ятницю о год 6 вечора
СВЯТО ПРЕСВЯТОЇ ЄВХАРИСТІЇ – у четвер о год 9:30 ранком і 6:00 вечора.
МОЛИТВА НА ЗІСЛАННЯ СВЯТОГО ДУХА
Царю небесний, утішителю, Душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе дібр і життя подателю,
прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий, душі наші.

Dr. NICHOLAS STANECKYJ BSc, DC 705 586 3383
CHIROPRACTIC—ACUPUNCTURE
ACTIVE RELEASE TECHNIQUE - REHAB
www.sudburyspineandsportclinic.com
info@sudburyspineandsportclinic.com
2153 ARMSTRONG ST., SUDBURY, ON P3E 4W2

